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Udesc começa a 
adotar sistema 

de registro  
de preços 
para pregões

A Udesc passará a utilizar 
a modalidade de pregão 
com registro de preços 

para o fornecimento de bens e 
serviços. O sistema gera uma ata 
na qual são registradas as empre-
sas vencedoras que, pelo menor 
preço, serão fornecedoras eventu-

ais da instituição durante um ano.
Uma das vantagens do registro 

é que ele permite o empenho dos va-
lores apenas na hora da compra, poden-

do parcelar gastos e entregas, o que evita a 
necessidade de haver bloqueio no orçamen-
to e de aguardar a transferência de recursos 
externos para poder realizar as licitações 
(pré-empenho). “A intenção é fazer o regis-
tro de preços para a maior gama possível de 
bens e serviços”, comenta o pró-reitor de 
Administração, Vinícius Perucci.  

As primeiras licitações por pregões 
com registro de preços, que serão pre-
senciais como os de contratação, já estão 
sendo preparadas. “Inicialmente faremos 
a aquisição de medicamentos e materiais 
químicos, laboratoriais e farmacológicos, 
além de projetores multimídia e lâmpadas 
para esses equipamentos”, diz o pró-reitor.

Todos os centros podem participar 
dessas licitações, devendo fazer os pedi-
dos pelo Sistema de Gerenciamento de 
Compras (Sigecom). 
Leia mais: www.udesc.br/?idNoticia=6724. 

O Consuni decidiu na reunião em 16 de 
abril, que a instituição faça a adesão, em 25% 
das vagas oferecidas no Vestibular de Verão, 
ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do 
Ministério da Educação (MEC). A decisão já 
valerá para o Vestibular de Verão 2014 reali-
zado no fim de 2013.

A adesão da Udesc ao Sisu estava previs-
ta no Plano de Gestão 2012-2016. “Este é o 
projeto ‘Vem para a Udesc’ que foi inserido 
na diretriz Excelência Acadêmica e é liderado 
pela Pró-Reitoria de Ensino”, comenta o reitor 
da Udesc, Antonio Heronaldo de Sousa. Leia 
mais em: www.udesc.br/?idNoticia=6659.

Estudantes poderão ingressar 
na Udesc também pelo Enem
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Perfil
NilvâNio Batista de souza

Motorista da udesc Faed

Motorista e pescador

No dia 29 de maio o motoris-
ta Nilvânio Batista de Souza 
completará 35 anos de trabalho 

na Udesc. Nasceu em Siderópolis, no 
Sul do Estado e com 22 anos mudou-se 
para Florianópolis com o objetivo de 
trabalhar. Casado, tem dois filhos: um 
com 30 anos e uma filha com 18.

Ingressou na Udesc em 1978, 
como motorista. No início aten-
dia todos os centros da Udesc 
e há quatro anos dedica-se ex-
clusivamente ao Centro de Ci-
ências Humanas e da Educação 
(Faed). Atualmente, Nilvânio 
é o único motorista da Faed na 
ativa, bem humorado, dedicado, 
e sempre se esmerando em aten-
der as demandas do centro.

Morador do bairro Itacoru-
bi em Florianópolis, não torce 
por nenhum time em especial. 
“Torço para quem está perdendo 
e gosto de ver gols bonitos”, afir-
ma. Nas horas vagas, Nilvânio 
gosta de pescar, frequenta a Barra 
da Lagoa onde joga tarrafa, sua 
atividade preferida.

Há poucos dias de completar 
35 anos na instituição, o motoris-
ta não esconde a sua satisfação. 
“Sempre gostei de dirigir e viajar. 
Sinto muito prazer com o meu tra-
balho e procuro atender a todas as 
demandas”, exalta. v

Agendau Jubileu de Ouro da Udesc FaedA Udesc Faed completa 50 anos no dia 8 de maio 
de 2013. As comemorações do Jubileu de Ouro 
iniciam em 7 de maio, às 19h, com uma sessão 
solene na Assembleia Legislativa. No dia 8, às 19h, 
haverá homenagens no Teatro Álvaro de Carvalho, 

seguidas por uma confraternização no Museu 
da Escola Catarinense. Ainda para os dias 8 e 9 
apresentações artísticas e culturais ocorrerão na Faed. 
Mais informações em www.faed.udesc.br/50anos.
u inovaDay

A Rede Paulista de Inovação em Governo (iGovSP) 
promoverá na sexta-feira, 26, o inovaDay, evento com 
palestras de especialistas em Gestão do Conhecimento e 
Inovação para a área pública. Aberto ao público geral, o 
evento tem como foco principal servidores públicos. O evento 
será das 8h30 às 17h30, na Alesc, em Florianópolis. Saiba 

mais em http://cetem-sc.com.br/2013/04/inovaday-26-de-abril/.
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Você 
sabia TEM

Arquitetura na comunidade
uA Udesc Laguna executa o projeto 
“Arquitetura na comunidade”. O público alvo 
do programa são as comunidades Ponta das 
Pedras e Vila Vitória, desfavorecidas social 
e economicamente, além da comunidade 
acadêmica (docentes e discentes) do curso de 
Arquitetura e Urbanismo que desenvolvem 
o trabalho. O programa que é de extensão 
está dividido em três projetos: Planejar 
e Construir; Conscientizar e; projeto 
Reciclar. Um dos objetivos do programa é 
integrar as atividades de ensino, pesquisa 
e extensão no âmbito da Arquitetura e 
Urbanismo, desenvolvendo projetos nesta 
área, conscientizando a comunidade com 
estratégias de educação ambiental.

Conselho Curador

Informática Básica 
para a terceira idade
uA Udesc Balneário Camboriú inicia 
na próxima semana mais uma edição 
do curso de Informática Básica para a 
comunidade, com foco na 3a idade.
O curso é um projeto de extensão intitulado 
Tecnologia de Informação na Comunidade 

(TIC) e faz parte do programa de 
extensão “Cesfi na Comunidade”. 

Inicialmente serão duas turmas, 
com 16 alunos cada, a turma 
“básica 1” é destinada aos 
os iniciantes e a “básica 
2” para as pessoas que já 
têm conhecimentos em 
informática. As aulas ocorrem 
duas vezes por semana, 

sempre das 18h30 às 19h30, 
nos laboratórios do Cesfi.

u A Udesc possui um 
conselho curador, um órgão 
autônomo que é formado por: 
um representante do governo 
estadual; três representantes da 
comunidade universitária, e; 
três representantes da sociedade 
civil indicados por entidades 
credenciadas pelo Consuni.

u Dentre as atribuições do 
Conselho Curador estão: 
exercer a fiscalização na 
universidade econômica e 
financeiramente; aprovar suas 
contas; defender as finalidades 
da instituição; promover o 
exame dos documentos de 
natureza orçamentária, contábil, 
financeira e patrimonial; 
aprovar propostas de operações 
de crédito e concessão de 
garantias; manifestar-se sobre 
a alienação de bens imóveis 
e aceitação de doações com 
encargos; fazer representação 
ao Ministério Público 
sobre erros, fraudes, 
ações e omissões ou 
atos considerados 
ilícitos, ilegais 
ou criminosos, 
que constatar, 
e; elaborar 
e aprovar 
seu próprio 
regimento.
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Viver 
Bem

Saiba se você é obeso
uA obesidade é 
o acúmulo de 
gordura no corpo. 
Quase sempre 
ocorre quando 
come-se 
mais energia 
(na forma 
de alimentos) 
do que se gasta 
com as atividades 
do dia a dia. Pessoas 
obesas têm maior 
risco de pressão alta, 
diabetes, problemas nas 
articulações, dificuldades 
respiratórias, gota, pedras 
na vesícula e até algumas 
formas de câncer.

uA obesidade é determinada 
pelo Índice de Massa Corporal 
(IMC), que é calculado 
dividindo-se o peso (em 
quilos) pelo quadrado da 
altura (em metros). O IMC 
considerado normal fica 
entre 18,5 e 24,9. Entre 25 e 
30, a pessoa tem sobrepeso. 
Acima de 30, está obesa.

u Para manter o peso dentro 
dos valores desejáveis, 
não existe mágica: a 
melhor opção é ter uma 
alimentação balanceada 
e praticar atividades 
físicas regularmente.

Decisões
Reajuste
uO Consuni aprovou um reajuste de 5,84% para 
os servidores (professores e técnicos) em 2013. A 
alteração do Valor Referencial de Vencimento (VRV) 
será encaminhada para o Governo do Estado. Leia 

mais em www.udesc.br/?idNoticia=6656.

Novos cursos
uO Consepe aprovou, no último encontro, 
a criação dos cursos de graduação em 

Administração Pública, em Balneário Camboriú, 
e de Bacharelado em História, em Florianópolis. Foi 
aprovado ainda o aumento do número de vagas (de 50 
para 80) para o curso de Administração Pública, na 
Capital. Mas essa decisão ainda passará pelo Consad e 
Consuni. Na pós-graduação foram aprovados os cursos 
de Doutorado em História e o Mestrado Profissional 
em Artes, que será financiado com recursos externos.

Matrículas para veteranos
uO Consepe também aprovou a padronização de 
procedimentos de matrículas para os veteranos de 
todos os centros, dando prioridade aos alunos com 
maior número de créditos e maior média. A ordenação 
da matrícula será procedida com base em um escore 
individual de cada aluno e terão prioridade os alunos 
com bom desempenho. O novo sistema entrará em 
vigor no próximo semestre. Mais em  
www.udesc.br/?idNoticia=6647.

ExpEdiEntE

produção: Assessoria de Comunicação da Udesc (Ascom)
SEcrEtário dE comunicação: Thiago Cesar AugustoEdição: Heloise Guesser

EntrE Em contato: comunica.udesc@udesc.br 
Telefones: (48) 3321-8142 / 3321-8143

projEto Gráfico: Christiane Dalla CostaLEia mais Em: www.udesc.br

jornaliStaS: Carlito Costa, Carolina Hommerding, Gustavo Cabral Vaz, Heloíse Guesser, 

Isabela Vargas, Laís Moser, Rodrigo Schmitt, Thiago Cesar Augusto e Valmor Pizzetti


